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Místo tance je pro všechny
Jsme taneční studio, které je otevřeno všem tanečnicím a tanečníkům bez rozdílu věku, výkonnostní třídy nebo
členství v tanečních klubech, svazech či sportovních organizacích. Jsme otevřeni všem zájemcům a milovníkům
tance a pohybových aktivit, kteří chtějí využívat náš jedinečný prostor pro svůj rozvoj.

Ve čtyřech sálech Místa tance se potkává společenský tanec pro sportovní páry s programem Pro-am, baletem,
jógou, contemporary, pohybovou průpravou pro děti a dalšími tanečními technikami a cvičením.

Nabídka pro sportovní páry
Párům, které se věnují na výkonnostní úrovni sportovnímu společenskému tanci, nabízíme možnost volného
trénování a individuálních lekcí, volný vstup na pravidelné practisy a slevu na skupinové semináře pořádané
Místem tance.
Tyto služby mohou využívat klienti, kteří si zvolí jednu ze čtyř variant členství, rozlišenou délkou platnosti na
měsíc – čtvrtletí – pololetí nebo celý rok. Jednorázové vstupné je určeno pro nové zájemce, kteří si chtějí
vyzkoušet naše služby před zakoupením členství, případně jednorázové návštěvníky practisu či lekce. Kapacita
sálů je však omezena a stálí členové mají vždy přednost před klienty využívajícími jednorázové vstupné.
Členství v Místě tance nekoliduje se členstvím v tanečních klubech, za které páry soutěží, a je tak otevřené i
párům, které jsou členy různých tanečních klubů. Členství je formou permanentní vstupenky na tréninky, practisy
a případně i další akce pořádané Místem tance.
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Ceník členství
Měsíční

Čtvrtletní

Pololetní

Roční

1 500 Kč

1 400 Kč

1 300 Kč

1 200 Kč

celková cena:

celková cena:

celková cena:

celková cena

1 500 Kč

4 200 Kč

7 800 Kč

14 400 Kč

bez 21% DPH:
1 240 Kč

bez 21% DPH:
3 471 Kč

bez 21% DPH:
6 446 Kč

bez 21% DPH:
11 901 Kč

Lze registrovat pro libovolný
měsíc v roce, vždy od 1. do
31. dne v měsíci.

Období leden - březen, duben
- červen, červenec - září,
říjen – prosinec.

Lze registrovat na období
leden - červen nebo
červenec – prosinec.

Lze registrovat od 1. ledna
nebo od 1. září pro
následujících 12 měsíců.

Ušetříte:

Ušetříte:

Ušetříte:

Ušetříte:

0 Kč

-300 Kč

- 1 200 Kč

-3 600 Kč

Registrace:

Registrace:

Registrace:

Registrace:

Registrace možná jen v
případě volné kapacity.

Registrace možná jen v
případě volné kapacity.

Přednostní registrace před
krátkodobým.

Garantovaná registrace pro
další rok.

Cena zahrnuje: neomezený vstup od 09.00 do 22.00 hodin 7 dnů v týdnu do sálů Místa tance podle aktuálního
rozvrhu sálů zveřejněného na webu mistotance.cz za účelem vlastního volného tréninku, individuální lekce
s trenérem*) a na practise pořádaný Místem tance. Dále 10% slevu na otevřené semináře (vedené skupinové
lekce) pořádané Místem tance.
Jednotková cena je uvedena za osobu a měsíc, platí při jednorázové úhradě na celé zvolené období (viz celková
cena). Částka „ušetříte“ zobrazuje celkovou úsporu za zvolené období v porovnání s měsíčním členstvím.

Ceník vstupného
Vstup na volný trénink a practise:
150,- Kč / osobu / 120 minut
Vstup je možný jen v případě volné kapacity v sálech, přednost mají páry s předplaceným členstvím.

*)

V Místě tance mohou vést lekce pouze lektoři autorizovaní vedením společnosti.
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Poplatky trenérů za individuální lekce
Ceník poplatků za využití prostor Místa tance k výdělečné činnosti trenérů při poskytování individuálních lekcí.
Individuální lekcí se rozumí 1 trenér + 1 osoba nebo 1 pár.

Poplatky trenéra za individuální lekci
délka lekce

cena vč. DPH

cena bez DPH

45 minut

200 Kč

165 Kč

60 minut

250 Kč

206 Kč

90 minut

300 Kč

248 Kč

V Místě tance mohou vést lekce trenéři autorizovaní vedením společnosti na základě předem uzavřené smlouvy.
Dodavatelem služby (výuky) během individuální lekce je trenér, který stanovuje koncovou cenu pro klienta za
tuto lekci podle vlastního ceníku. Poplatek trenéra odváděný Místu tance musí být již zahrnutý v ceně lekce.
Klienti trenéra mají vstup na individuální lekci zahrnutý buď v rámci svého členství v Místě tance, nebo uhradí
jednorázové vstupné podle aktuálního ceníku.

